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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
 وصحبه وعلى آله ،الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد

 ، أما �عد...أجمعین
والمراد �الید هنـا " قـال:» اإلناءیده في  ُیدخلفال «شرًحا لقوله:  -رحمه هللا تعالى–فیقول الشارح 

نصـوص مطلقـة ومقیـدة فـي أكثـر مـن ذ�رنـا أن الیـد جـاءت فـي ال" االكف دون ما زاد علیهـا اتفاًقـ
نـــص، فجـــاءت مقیـــدة فـــي آ�ـــة الوضـــوء، وجـــاءت مطلقـــة هنـــا وفـــي آ�ـــة الســـرقة، وفـــي آ�ـــة التـــیمم، 
والقاعدة أنه متى اتفق النصان المطلق والمقید في الحكم والسـبب أنـه ُ�حمـل المطلـق علـى المقیـد، 

اتفاًقـا، و�ذا اختلفـا فـي الحكـم و�ن وما اختلفا في الحكم والسـبب فإنـه ال ُ�حمـل المطلـق علـى المقیـد 
اتفقا في السبب فإنه ال ُ�حمل أ�ًضا، والعكس �ذلك إذا اتفقا في السبب واختلفا فـي الحكـم أو اتفقـا 

 �ًضا ال ُ�حمل عند الجمهور.أفي الحكم واختلفا في السبب فإنه 
 ]٦[المائــدة: }اْلَمَراِفــقِ  َوَأْیــِدَ�ُكْم ِإَلــى{نــأتي إلــى هــذه النصــوص الــنص المقیــد هــو فــي آ�ــة الوضــوء 

والســبب واحــد فــي اآلیتــین الســبب واحــد وهــو الحــدث،  ،طیــب عنــدنا آ�ــة التــیمم مطلقــة، الیــد مطلقــة
 لكن الحكم �ختلف هذا َغسل، وهذا مسح.

قالوا: في هذه الصورة ال ُ�حمل المطلق على المقید، و�ن قال الشافعیة: �حمل المطلق على المقید 
 العبرة �األكثر. في هذه الصورة، لكن

�الهما غسل، لكن السـبب مختلـف،  ،ي معناتإذا اختلفا في السبب واتفقا في الحكم مثل الصورة ال
، فهـل نقـول �غسـل الیـد �حمـل المطلـق علـى او�ن �ـان حـدثً  ،هذاك سـببه الحـدث، وهـذا سـببه النـوم

 المقید؟ 
وهـو أن الحكـم و�ن اتفـق فـي  ،اُتحمل على آ�ة الوضـوء لالتفـاق فـي الحكـم، وهاهنـا أمـٌر دقیـٌق جـد� 

ذاك مــن فــروض الوضــوء ال �صــح إال �ــه، وهــذا واجــب عنــد مــن  ،لكــن المرتبــة متفاوتــة ،الوجــوب
وهنــا یتضــح فــي مســألٍة  ،�قــول بوجو�ــه، ولكــن ال أثــر لــه فــي صــحة الوضــوء؛ ألن الوجــوب مراتــب

ا مســـألة اإلســـبال، مســـألة إســـبال الثـــوب تحـــت الكعـــب وجـــر الثـــوب  خـــیالء، الحكـــم �لـــه مهمـــٍة جـــد�
 تحر�م، فهل ُ�حمل المطلق على المقید أو ال؟ 

َمـــا «لكـــن درجـــات التحـــر�م مختلفـــة  ا،لمـــاذا؟ ألن الحكـــم مختلـــف، و�ن �ـــان �لـــه تحر�ًمـــ ،ال ُ�حمـــل
هـذا حكـم، والحكـم الثـاني مـع الخـیالء أشـد، فمـادام اختلـف الحكـم  »النَّـار هـوَأْسَفَل ِمـَن اْلَكْعَبـْیِن فَ 

وحینئــٍذ ال ُ�حمــل المطلــق  ،التحــر�م هنــاك والوجــوب هنــا، فــإن درجــات الحكــم مختلفــةو�ن شــملهما 
 على المقید.

مـن أهـل العلـم مـن حمـل المطلـق  ، �عـض، التنظیر واضح، وهـذه مسـألة دقیقـةاأظن التنظیر ظاهرً 
جمـع  نص ُمقیِّد فإنه ال �حـرم، وهـذا قـرره هخیالء وفی هعلى المقید في اإلسبال، وقال: مادام ما فی

لكــن اقتــرن  ،والســبب و�ن �ــان �لــه إســباًال  ،مــن أهــل العلــم، لكــن مادامــت درجــة التحــر�م متفاوتــة
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وهــو الخــیالء، فیبقــى جــر الثــوب تحــت الكعــب ولــو مــن غیــر  ،�أحــدهما مــا �قتضــي تغلــیظ الحكــم
  ».النَّار هوَما َأْسَفَل ِمَن اْلَكْعَبْیِن فَ «خیالء فإنه �شمله 

لنا عن مثل هذا نقول: السبب حدث النوم حدث، وهناك الناقض حـدث اتفقـا وعندنا هنا و�ال لو غف
 في السبب وفي الحكم وهو وجوب الغسل عند من �قول: بوجو�ه، وهو األصل في األمر.

 فلماذا ال ُ�حمل المطلق على المقید؟ 
الیــد إلــى ُتغســل  بــه لمثــل هــذا األمــر، هــل نقــول: إنــهقلنــا: لالخــتالف فــي درجــة الحكــم، ُنر�ــد أن نتن

 المرفق هنا؟ 
الیـد فـي آ�ـة السـرقة مطلقـة، وفـي  والمراد �الید هنا الكـف دون مـا زاد علیهـا اتفاًقـا"" "اتفاًقا"قال: 

�مـا هـو  ،فـال ُ�حمـل المطلـق علـى المقیـد اتفاًقـا ،آ�ة الوضوء مقیدة اختلفا في الحكم والسبب أ�ًضا
 معلوم.

           ."عند األكثر وهو حجةٌ  ،لیه مفهوم الشرطلما دل ع ؛وهذا �له في حق من قام من النوم"
َوِ�َذا اْسَتْیَقَظ َأَحُدُكْم ِمْن َنْوِمِه َفْلَیْغِسْل َیَدُه َقْبَل َأْن ُیـْدِخَلَها «" وهذا �له في حق من قام من النوم"

ظ فلیغسـل جملـة شـرطیة، وهـذا الشـرط إذا اسـتیق »ِفي َوُضوِئِه، َفِإنَّ َأَحَدُكْم َال َیْدِري َأْیـَن َ�اَتـْت َیـُدهُ 
 وهو حجٌة عند األكثر. ،كله في حق من قام من النوم لما دل علیه مفهوم الشرط

وهـذا  ،طیب أال یلزم غسلها لو مـن مسـتیقظ إذا تلوثـت �مـا �جـب غسـله؟ بلـى، لكنهـا مسـألة أخـرى 
 ال �ختص �الید.

علیــه الصــالة –أن النبــي  "د"أمــا المســتیقظ فُیســتحب لــه الفعــل؛ لحــدیث عثمــان وعبــد هللا بــن ز�ــ
�ما وصف ذلك أكثر من وصـف  ،أول ما بدأ غسل ید�ه ثالًثا قبل أن یبدأ وهو مستیقظ -والسالم
 .-علیه الصالة والسالم-وضوؤه 

اآلن من �قول �الوجوب یلزم مـن قولـه تحـر�م التـرك، إذا أثمنـاه ؛ لعدم ورود النهي" وال �كره الترك"
ترك واجًبا؛ ألن التحر�م والوجوب متقابالن، لكن هنا قـال: ُ�سـتحب  ا،�الترك فمعناه أنه فعل محرمً 

 وال ُ�كره الترك.
 طالب:..........

 ین؟أ
 طالب:..........

ألیس االستحباب والكراهیـة متقـابالن مثـل  ،وال ُ�كره الترك ،ُ�ستحب الفعل" "أما المستیقظ فُیستحب
 التحر�م والوجوب؟
 طالب:.........
 بحث هذا.ما هو محل ال
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ـــا فـــي التحـــر�م والوجـــوب تـــرك ل ـــا: �التقابـــل مثـــل مـــا قلن لمســـتیقظ مســـتحب، تـــرك المســـتحب إذا قلن
ال؟ في حد المستحب والمكـروه �معنـى هـل همـا نقیضـان أو ضـدان؟ �عنـي إذا  أمالمستحب مكروه 

و�ثبـت  فإذا ترك المستحب وقع في الكراهة، إذا قلنـا: ضـدان ُ�مكـن أن یرتفعـان مًعـا ،قلنا: نقیضان
 وهو ما ُ�عبَّر عنه �خالف األولى. ،حكم جدید

 ......... طالب:
 مسائل تحتاج إلى عنا�ة �ا إخوان. هذه

 ......... طالب:
 ؟ انهارً  أو �عني تقصد لو لیًال  »َأْیَن َ�اَتْت َیُدهُ «

 طالب:.........
ـنة والنُّعـاس الخفیـفینقض الوضوء خالص انتهى یلزمه؛ ألنه ال یدري، أما ا اإذا نام نومً  ،نام  ،لسِّ

 وال أ�ًضا یلزم غسل الید. ،هذا ال ینقض الوضوء من جهةف�حیث �شعر �ما یدور حوله 
ر�عتــي لیســت  ،إن قــام �صــلى ر�عتــین فقــد فعــل ُســنَّة ،جــالس لمــدة ســاعة ،الجــالس فــي المســجد
همــا اثنــان  ،قــام �صــلي ر�عتــین أو أكثــر ،�نــوع العبــادات، ال، جــالس �قــرأ و الــدخول إلــى المســجد

 ؟ الكن الثاني فعل مكروهً  ،واحد قام �صلى ر�عتین، والثاني ما قام، نقول: هذا فعل ُسنَّة ،جالسان
 طالب: ......... 

في حد المكروه مع المستحب تقابل مثـل تقابـل  ،حتى تتحرر عندنا المسألة؛ ألنه في حدهما تقابل
 الواجب مع المحرَّم.

 طالب:.........
 ؟اتكب محظورً �عني من ترك ار 
 طالب:.........

ال، هذا األصل؛ ألنهما متقابالن، �عني ما ُیثاب فاعله وال ُ�عاقب تار�ـه، والمكـروه مـا ُیثـاب تار�ـه 
ن مـن تـرك المسـتحب إقلنا في الوجوب والتحـر�م:  مافهما متقابالن، فاألصل مثل فاعله، وال ُ�عاقب

علمـاء مقابـل المسـتحب المكـروه، قـالوا: لعـدم ورود وقع في الكراهة �اعتبار التقابل، لكن ما جعل ال
، امباًحــ االكراهـة حكـٌم شـرعي تحتـاج إلـى دلیـل، فهــذا الـذي مـا قـام ُ�صـلي ر�عتـین فعـل أمـرً  ،النهـي

 فكیف �قع في الكراهة؟
 طالب:........

 ؟ماذا
ممكـن البیاض والسواد ال �جتمعـان، لكـن  ،ما �جتمعان؛ ألنه من �اب الضد، الضدان ال �جتمعان

 �صیر أحمر، �صیر أخضر، �صیر أصفر وهكذا.
 طالب:.........
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 أكثر حیاته �راهة. ،كل حیاته �راهة
 طالب:.........

 نعم.     
 ،اوال یـرى بتر�ـه �أًسـ ،صحیح عن أبي هر�ـرة أنـه �ـان �فعلـه وقد روى سعید بن منصور �سندٍ "

 .بن عمر والبراء نحو ذلكاوسیأتي عن 
فـال �غمـس یـده فـي اإلنـاء «بـن خز�مـة وغیرهمـا مـن طـرق اولمسلم و  ،»ْدِخَلَهاَقْبَل َأْن یُ « :قوله

ألن مطلــق اإلدخــال ال یترتــب علیــه  ؛وهــي أبــین فــي المــراد مــن روا�ــة اإلدخــال ،»حتــى �غســلها
صــغیر مــن غیــر أن تالمــس یــده  فــاغترف منــه �إنــاءٍ  ،واســع �مــن أدخــل یــده فــي إنــاءٍ  ،كراهــة
 ."الماء

والمـــاء فـــي منتصـــفه، وجـــاء �إنـــاء وأدخـــل یـــده فـــي هـــذا اإلنـــاء واغتـــرف �إنـــاٍء  ،إنـــاء ارتفاعـــه ذراع 
 ،ي مـا فیـه مـاءذوهو في الحقیقة أدخل یـده فـي اإلنـاء، �عنـي فـي الظـرف الـ ،صغیر هذا ما یدخل

 ".وهي أبین في المرادال ُبد أن ُتباشر یده الماء؛ ولذلك قال: "ف�غمس أن أما 
 طالب:........

  لنا: في وضوئه �عني معناه أنه ال یدخل یده في الماء مثل الغمس.إذا ق في اإلناء،
 ".عد للوضوءاإلناء الذي أُ  :�فتح الواو أي »ِفي َوُضوِئهِ « :قوله"

 طالب:.........
 موجود روا�ة، لكن هل الَوضوء اإلناء أو الماء الُمعد للوضوء؟ 

 طالب:.........
 األصلیة. ال شك أنه الماء، وقد تقدم في شرح الترجمة

والبـن خز�مـة فـي  ،وهـي روا�ـة مسـلم مـن طـرق أخـرى  ،»فـي اإلنـاء« :وفي روا�ـة الكشـمیهني"
 ؛لحـق �ـه إنـاء الغسـلو�ُ  ،والظـاهر اختصـاص ذلـك �إنـاء الوضـوء ،إنائه أو وضوئه على الشـك

لعـدم ورود  ؛لكـن فـي االسـتحباب مـن غیـر �راهـة ،او�ذا �ـاقي اآلنیـة قیاًسـ ،وز�ادة ألنه وضوءٌ 
 ".�هللا أعلم ،هي فیها عن ذلكالن
؟ طیـب غیرهـا مـن اآلنیـة إنـاء فیـه لـبن أي إنـاء ثـانٍ " وز�ـادة ألنـه وضـوءٌ  ؛لحق �ه إناء الغسـلو�ُ 

 �قول: ُیلحق �ه إناء الغسل، و�ذا �اقي اآلنیة قیاًسا.
 طالب:.........

هـذا  ا،نـه طـاهرً لـى �و إ الكن �عضـهم �قـول: إن المـاء یتـأثر إذا غمـس یـده، فینتقـل مـن �ونـه طهـورً 
المقرر عند متأخري الحنابلة، لكن �یف ینتقل اللبن مثًال من حاٍل إلى حال؟ هـو طـاهر علـى �ـل 

 حال.
 طالب:.........
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 نفس الشيء مثل اللبن. ،مثله
 طالب:..........

 انتهینا من الوضوء والُغسل؛ ألن الُغسل وضوء وز�ادة، لكن إناء شرب مثًال.
 طالب:.........

نــــا علــــى القــــول الــــذي �قــــول ة، خلتكفـــي الطاهر�ــــ ،الشــــرب مــــا ُ�شــــترط لــــه طهور�ــــة ،لشــــربلكنـــه ل
 �الوجوب.

 طالب:.........
�أن النهي هذا هـو أمـر  مظنونة، فالذي �قول: �الوجوب �قول نعم؛ ألن العلة المذ�ورة في الحدیث

 ما �شرب؟ أم للتعبد، لكن أنت افترض أنه للشرب �شرب 
 طالب:.........

 ما عنده إناء أدخل ید�ه �لتیهما وشرب. ،�شرب
 طالب:........

 ایرفع الحدث إلى �ونه طـاهرً  االحنابلة: ینتقل من �ونه طهورً  االستیقاظ من النوم، عموًما قال�عد 
 .افي غیرهم ،في الطبخ ،لكن �جوز استعماله في الشرب ،ال یرفع الحدث
 طالب:........

 وسیأتیك في الكالم هنا. ،ألنها تعبد
 طالب:........

 إلى طاهر. اهو انتقل من �ونه طهورً 
 طالب:.........

 فیه؟ماذا 
 طالب:..........

�مـا لـو اشـتبه طهـوٌر �طـاهر،  ا،مـادام طـاهرً  اهو عنـدهم أنـه �جمـع بینهمـ ،ال، وال �عود إلى التیمم
فـي البـدن  ، فالطـاهر ال یـؤثرااشـتبه مـا یـدري أیهمـ ،قالوا: یتوضـأ مـن هـذا غرفـة، ومـن هـذا غرفـة

 �خالف النجس الذي �جب تر�ه و�راقته في �عض الروا�ات.
 طالب:.........

الخالف قـوي فـي هـذه  -لدرس األمس وهذا �صلح مثاًال -نعم؛ ألنه ال یرفع الحدث، لكن الخالف 
�عنـي شـیخ  ،المسألة، فكونه �عدل و�ترك الواجب األصـلي �مجـرد خـالٍف ُ�خالفـه مـن لـه أدلـة قو�ـة

 ، وعند المالكیة ما فیه شيء.ایرى فیه �أسً  اإلسالم ما
  طالب:..........

 نعم.
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 طالب:..........
شك أنه في المـاء، ومجـرد اإلدخـال �حصـل فـي اإلنـاء، و�حصـل فـي المـاء؛ ولـذلك  هالغمس ما فی

هو األصل، هو الذي ُقـرر فـي الترجمـة الكبـرى �تـاب  ،أو أدل على المراد ،الغمس أدق في المراد
      الوضوء. 

 .�هللا أعلم ،لعدم ورود النهي فیها عن ذلك ؛لكن في االستحباب من غیر �راهة"
علـى " وخرج بذ�ر اإلناء البـرك والحیـاض التـي ال تفسـد �غمـس الیـد فیهـا علـى تقـدیر نجاسـتها

 . تقدیر نجاسة الید فإن النجاسة ال تؤثر فیها إال إذا غیَّرت أحد األوصاف
ال سیما وأنه ال ُ�مكن أن ُ�ستفاد من هذا الماء إال �ـالغمس إذا لـم "  أعلم�هللا ،فال یتناولها النهي"

 .ُیوجد إناء آخر
 طالب:..........
مً  ؟من أین جاء اإلثم   فهو آثم. ابناًء على أن النهي للتحر�م فال �غمس؟ إذا ارتكب محرَّ

ــه" ــَدُكمْ « :قول ــِإنَّ َأَح ــه إ�مــاءٌ  :قــال البیضــاوي  »َف ــى أن الباعــث  فی ــذلك احتمــال إل ــر ب علــى األم
والتعلیــل  ،"دل علــى أن ثبــوت الحكــم ألجلهــا بــه �علــةٍ ا وعقَّ ألن الشــارع إذا ذ�ــر حكًمــ ؛النجاســة

 هذه علة النهي. »َفِإنَّ َأَحَدُكْم َال َیْدِري َأْیَن َ�اَتْت َیُدهُ « ،واضح في هذا التعلیل
 ،�عـد نهـیهم عـن تطییبـه »ای�ـبعـث ملبفإنـه یُ «ومثله قوله في حـدیث المحـرم الـذي سـقط فمـات "

�عضـهم قـال: أنـا  ،والعلة منصوصة، وأ�ًضا هـي معقولـة" احرمً ه على علة النهي وهي �ونه مُ فنبَّ 
أدري أین �اتت یدي؛ ألنه ر�طها، لكن �عضهم ُعوِقـب، الشـارع �قـول: فإنـه ال یـدري، وأنـت تقـول: 

 أدري، هذا فیه نوع معاندة.
ومقتضـاه  ؟لة النهي احتمال هل القت یـده مـا یـؤثر فـي المـاء أو الفیه أن ع »َال َیْدِري « :قوله"

 مشكوٌك فیها. ،لكن عندنا الیقین والعلة مظنونة ،"اإلحاق من شك في ذلك ولو �ان مستیقظً 
فاسـتیقظ وهـي علـى حالهـا أن  ،ومفهومه أن من درى أین �اتت یده �من لف علیها خرقة مثالً "

ومـن قـال �ـأن األمـر فـي  ،ا علـى المختـار �مـا فـي المسـتیقظو�ن �ان غسلها مسـتحب�  ،ال �راهة
دل بهــذا الحــدیث علــى التفرقــة بــین ورود واســتُ  ،ومتــیقن ق بــین شــاكٍّ فــرِّ ذلــك للتعبــد �مالــك ال �ُ 

 ."وهو ظاهر ،و�ین ورود النجاسة على الماء ،الماء على النجاسة
مــا  جاســة فــي غســل بــول األعرابــيلمــا وردت الیــد علــى المــاء أثَّــرت، لكــن لمــا ورد المــاء علــى الن 

فرقــوا بــین ورود المــاء علــى النجاســة، و�ــین ورود النجاســة  ،أثَّــرت النجاســة، وهــذا قــال �ــه الشــافعیة
 على الماء.

 طالب:..........



 
 

  
 

F=Ìá_Ägÿ^=yÎwì=}àè۲۰٥=i_k‘=EÚÈóÈÿ^=== ٨ 

ولـو لـم یتـأثر یـنجس عنـد  إذا �ـان قلـیًال  ،لهـا حكـمفوردت علیـه  ،هو إذا وقعت النجاسة فـي اإلنـاء
�مـا هـو الشـأن فـي  ت علیهـا مـاءً بنجاسـة وصـب هلحنفیـة یـنجس، لكـن لـو فیـالشافعیة، والحنابلـة، وا
 ما ینجس؟ أم بول األعرابي ینجس 

 طالب:........
ــا: نجــس �مجــرد مالقــاة أم یــروح لــألرض، لكــن هــل ُ�طهــر األرض ، هــو مــا تســتفید �ــه ال؟ إذا قلن

 ما تطهر أبًدا. ،النجاسة تستمر النجاسة
 طالب:........

 خالص.
 .....طالب:...

الــدلو أو الــذَّنوب  ،�عنــي ورود المــاء علــى النجاســة اســتدلوا ببــول األعرابــي، وأن اإلنــاء أو الــذَّنوب
 طهرها، فالصورة التي ذ�رها ممكنة.

 طالب:.........
 نعم نجاسة في إناء.

 طالب:..........
 ؟كیف

 طالب:..........  
 ألنها محفوظة.

 طالب:..........
 ما �طهر؟أم طل، ثم أوردنا الماء علیه �طهر �قول: لو �ال شخص في س

 طالب:..........
ال فــرق بــین األرض التــي تشــرب و�ــذهب أثرهــا، و�ــین مــا إذا �انــت محفوظــة فــي إنــاء مــا راحــت، 

 فالعین موجودة.
 طالب:.........

هذه القـت نجاسـة، فنجسـت، البر�ـة لكـن مـا هـي �مـاء، فارغـة هـي وامـتألت البر�ـة مـن غیـر إزالـة 
 اسة، هذه مكاثرة �سمونها، فتأخذ حكم الماء الكثیر إال إذا �قیت عینها.النج

یتوضــأ مــن المواســیر العاد�ــة، ثــم �شــم رائحــًة مــا رائحــة  -اوهــذا �حصــل �ثیــرً –اآلن �عــض النــاس 
ــ عشــرة أ�ــام، ثــم �طــرأ علیــه أنــه یــرى مصــدر الرائحــة، فــإذا �ــه إمــا  ،یــومین ا،نجاســة و�توضــأ یوًم

 ح.ئشيء طا أون حیوا أوحة ئحمامة طا
 طالب:.........
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سـقط فیـه،  أو شـیًئا اقط�ـ�ـان �كون في الخزان، وفي الغالب أنه األعلى، وقد یوجد فـي األسـفل إذا 
وهـو �ثیـر فــوق القلتـین عنـد مــن �قـول: �ـالتفر�ق، هــل ُ�عیـد الصـلوات التــي ... فـال شـك أن الرائحــة

 ما �عید؛ ألنه غیَّر الرائحة؟ أم مضت 
أمــا إذا لــم یتحقــق  ،نــه نجــس عنــد أهــل العلــم، لكــن إذا تحقــق مــن وجــود النجاســةومقتضــى هــذا أ

  فاالحتمال أنه یتغیر �مكثه.   
لكـن �ونهـا تـؤثر التنجـیس و�ن لـم یتغیـر فیـه  ،وعلى أن النجاسة تؤثر في المـاء وهـو صـحیح"

كبت علیـه الماء تأثر مثل لو سـ" ألن مطلق التأثیر ال یدل على خصوص التأثیر �التنجیس ؛نظر
لبن وتأثر، لكن هل أثَّر فیه  أوت على السطل �أس شاي بصب ،یتأثر اطاهرً  ًئاأو وضعت فیه شی

 تنجیس �ما لو وقعت فیه نجاسة؟ ال؛ ولذلك �قول: 
فیحتمل أن تكـون الكراهـة �ـالمتیقن  "ألن مطلق التأثیر ال یدل على خصوص التأثیر �التنجیس،

 الكراهة �المتیقن. ،وهذا ال �عارض فیه أحد ،"بن دقیق العیداقاله  ،أشد من الكراهة �المظنون 
 طالب:..........

ــى «قاعــدة الیقــین ال یرفــع الشــك، مثــل ث فیــه إشــكال �بیــر مــع تعارضــه مــع الحــدی َال َیْنَصــِرُف َحتَّ
عـل هـذا األصـل فیـه الوضـوء، والمـاء هنـا األصـل فیـه الطهـارة؛ لكـن ل »َ�ْسَمَع َصْوًتا َأْو َ�ِجَد ِر�ًحـا

الشارح ُ�عرِّج إلى شيٍء من هذا، ولكـن القـول �ـأن هـذا تعبـدي مـع أن العلـة منصوصـة فیـه إشـكاٌل 
 آخر �عد.

 طالب:..........
 جزء من أهل العلم.
 طالب:............

ْیَطاُن ِفي ُأُذِنهِ «نعم، لكن هل یؤمر �غسل أذنه؟   .»َیِبیُت َعَلى َخْیُشوِمهِ » «َ�اَل الشَّ
 ..طالب:.........

 �جب غسلها مثل غسل بول اآلدمي أو نقول: بول الشیطان أسهل من بول اآلدمي؟ 
 .ال �التغییرإإن الماء ال ینجس  :ومراده أنه لیست فیه داللة قطعیة على من �قول"
�ـانوا �سـتجمرون و�الدهـم  -رحمـه هللا-قـال الشـافعي  ،أي مـن جسـده »َأْیَن َ�اَتْت َیـُدهُ « :قوله"

 أو دم حیـوانٍ  فیحتمل أن تطوف یده على المحل أو على بثـرةٍ  ،أحدهم إذا نام فر�ما عرق  ،حارة
هــذا  ."بــه أبــو الولیــد البــاجي �ــأن ذلــك �ســتلزم األمــر �غســل ثــوب النــائموتعقَّ  ،غیــر ذلــك أو قــذرٍ 

 طافت في زمٍن �سیر، لكن ماذا عن الثوب أو السراو�ل المباشر لمثل هذا؟
جیـب وأُ  ،لجـواز ذلـك علیـه ؛ذلك �سـتلزم األمـر �غسـل ثـوب النـائم به أبو الولید الباجي �أنوتعقَّ "

المحـل �ـا�س، والثـوب �ـا�س، والیـا�س " على ما إذا �ان العرق في الید دون المحـل �أنه محمولٌ 
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س الیا�س، لكن الید فیهـا عـرق دون المحـل مـع أن هـذا �عیـد؛ ألن الیـد المكشـوفة أ�عـد عـن  ال ُینجِّ
 العرق من البدن المغطى.

أو أن المســتیقظ ال یر�ــد  ،علــى مــا إذا �ــان العــرق فــي الیــد دون المحــل جیــب �أنــه محمــولٌ وأُ "
لـو تسلسـلت  ،"إلـى غمسـها �خـالف الیـد فإنـه محتـاجٌ  ،�غسـله غمس ثو�ه في المـاء حتـى یـؤمر

ولـیس عنـده إنـاٌء �غتـرف �ـه، وال یـتمكن مـن الوصـول إلیـه بیـده،  ،ن الماء فـي بئـرإالمسائل وقلنا: 
قـــالوا: �غمـــس ثو�ـــه و�عصـــره، فیكـــون حكمـــه حكـــم أ�ـــش؟ غمـــس الیـــد إذا �انـــت العلـــة التـــي قررهـــا 

 قلنا: الحكم واحد. -رحمه هللا–الشافعي 
 طالب:..........

د فیها، إال عنـد ثوب، فهنا ُ�شدَّ ال، انتقلت النجاسة إلى غیر المحل، انتقلت إلى الید، انتقلت إلى ال
 الحنفیة الذین �قولون: �العفو عن �سیر النجاسة.   

أوردنــا علیــه أنــه إذا �ــان �حتــاج " وهــذا أقــوى الجــوابین ،إلــى غمســها �خــالف الیــد فإنــه محتــاجٌ "
 الثوب لغسل الید.

طر�ــق  بــن خز�مــة وغیــره مــناعلــى أنــه ال اختصــاص لــذلك �محــل االســتجمار مــا رواه "والــدلیل 
 ،عـن عبـد هللا بـن شـقیقٍ  ،عن خالـد الحـذاء ،عن شعبة ،عن محمد بن جعفر ،محمد بن الولید

 �عني: من جسده." »منه َأْیَن َ�اَتْت َیُدهُ «عن أبي هر�رة في هذا الحدیث قال في آخره 
 د بهـاتفـرَّ  :وقـال البیهقـي ،د بهـا شـعبةتفـرَّ  :قال الدارقطني »منه« :وأصله في مسلم دون قوله"

ــد ــن الولی ــت ،محمــد ب ــ ،مســلَّ ن أراد عــن محمــد بــن جعفــر فمُ إ :قل ــال  ،ا فــالو�ن أراد مطلًق ــد ق فق
وفــي الحــدیث األخــذ  ،بــن منــده مــن طر�قــهاوأخرجــه  ،تا�عــه عبــد الصــمد عــن شــعبة :الــدارقطني

 �عني �الحزم واالحتیاط. ،"�الوثیقة
كن ال �جره ذلـك إلـى الوسوسـة؛ ألن ل ،"وفي الحدیث األخذ �الوثیقة والعمل �االحتیاط في العبادة"

 االحتیاط إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فاالحتیاط في ترك هذا االحتیاط.  
 �عني �الكنا�ة." ستحیا منه إذا حصل اإلفهام بهاوالكنا�ة عما �ُ "
واسـتنبط  ،فعنـد تیقنهـا أولـى ،مهـاألنه أمرنا �التثلیـث عنـد توهُّ  ؛اواستحباب غسل النجاسة ثالثً "

�الرخصــة فــي جــواز  أن موضــع االســتنجاء مخصــوٌص  :عــد منهــافوائــد أخــرى فیهــا �ُ  منــه قــومٌ 
 ."قاله الخطابي ،الصالة مع �قاء أثر النجاسة علیه

مــا أم وجــه الُبعــد فــي هــذه الفائــدة؟ لــو تعــدت النجاســة موضــع الخــارج، ثــم أزالهــا �حجــر �كفــي  مــا 
 �كفي، تعدت موضع الخارج؟

 ..طالب:........
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أن موضــع االســتنجاء مخصــوٌص "منهــا: ال ُبــد مــن المــاء إذا تعــدت موضــع الخــارج، وهنــا �قــول: 
ألن الحجـارة ال ُتز�ـل جمیـع النجاسـة،  ؛"�الرخصة في جواز الصـالة مـع �قـاء أثـر النجاسـة علیـه

 بل یبقى لها أثر لیست �الماء.  
ــا" دلــة األخــرى الدالــة علــى أن مــع األ ،"بــن عبــد البــراقالــه  ،إ�جــاب الوضــوء مــن النــوم :ومنه

 المستیقظ من النوم والنائم ینتقض وضوؤه.
�عنــي مســه بیقــین، وهنــا ال �علــم أبــن �اتــت " �الوضــوء مــن مــس الــذ�ر :تقو�ــة مــن �قــول :ومنهــا"

 یده، فقد تقع على ذ�ره أو على دبره فیغسلها ثالًثا قبل أن یدخلها في اإلناء.
 طالب:.........

 لنص فیه الغسل.  ُ�عد، لكن ا اهذه فیه
 أن القلیـل مـن المـاء ال �صـیر مسـتعمالً  :ومنهـا ،بـن عیینـةاحكاه أبو عوانة في صحیحه عـن "

 في �عض النُّسخ الخفاف." قاله الخطابي ،�إدخال الید فیه لمن أراد الوضوء
 طالب:..........

 عندك؟ماذا 
 طالب:.........

 الخفاف.  :في �عض النسخ مثل مخطوطة الر�اض
الخطـابي "صـاحب الخصـال" لـو الخطـابي مـا قـال: " ه الخطابي صاحب الخصال من الشافعیةقال"

كثیــرة  أوضــح مــن أن ُ�عــرَّف �الخصــال، لــه شــرح علــى البخــاري، وشــرح علــى أبــي داود، ولــه ُ�تــب
ا، فال �حتاج إلى التعر�ف �ه بهذا الكتاب.  جد�

 اقرأ الباب الذي یلیه.
وعلــى آلــه  ، وســلم و�ــارك علــى عبــده ورســوله نبینــا محمــدٍ وصــلى هللا ،الحمــد هلل رب العــالمین

 وصحبه أجمعین.
 .َ�اُب َغْسِل الرِّْجَلْیِن، َوَال َ�ْمَسُح َعَلى الَقَدَمْینِ  : "-رحمه هللا تعالى–قال اإلمام البخاري 

َثَنا َأُبو َعَواَنَة، َعْن َأِبي ِ�ْشٍر، َعـْن ُیوُسـَف ْبـ  َثَنا ُموَسى، َقاَل: َحدَّ ِ ْبـِن َحدَّ ِن َماَهـَك، َعـْن َعْبـِد للااَّ
َعنَّـا ِفـي َسـْفَرٍة َسـاَفْرَناَها،  -َصـلَّى ُهللا َعَلْیـِه َوَسـلَّمَ -َقاَل: َتَخلَّـَف النَِّبـيُّ  -رضي هللا عنه– َعْمٍرو

ــُأ َوَنْمَســُح َعَلــى َأْرُجِلَنــا، فَ  َوْ�ــٌل «َنــاَدى ِ�ــَأْعَلى َصــْوِتِه: َفَأْدَرَكَنــا َوَقــْد َأْرَهْقَنــا الَعْصــَر، َفَجَعْلَنــا َنَتَوضَّ
َتْیِن َأْو َثَالًثا »ِلْألَْعَقاِب ِمَن النَّارِ   ".َمرَّ

المسـح  ""َ�ـاُب َغْسـِل الـرِّْجَلْیِن، َوَال َ�ْمَسـُح َعَلـى الَقـَدَمْینِ : -رحمه هللا تعالى–�قول اإلمام البخاري 
ــمْ اْمَســحُ {علــى القــدمین معــروٌف عــن الرافضــة اســتدالًال �قــراءة   ،]٦[المائــدة: }وا ِبُرُءوِســُكْم َوَأْرُجَلُك

وتســلیط المســح علــى الــرأس وعلــى الــرجلین فــي هــذه القــراءة ظــاهر، وُنِســب إلــى اإلمــام محمــد بــن 
جر�ر الطبري أنه �قول �المسح، وذ�ر المسح في تفسـیره، وأطـال الكـالم علـى قضـیة المسـح؛ ولـذا 
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افضــة، ومــراده �المســح الغســل؛ ألنــه ُ�طلــق فــي لغــة قــالوا: إنــه �قــول �المســح، و�وافــق فــي ذلــك الر 
 العرب المسح مراًدا �ه الغسل.

ما الذي جعلنا نقول: إن الطبري یرى أن المسح هو الغسل؟ أنه أورد هذا الحدیث من طـرق �ثیـرة 
ا، هل ُ�مكن حمل المسح فـي �المـه علـى المسـح المعـروف، وهـو ُیـورد حـدیث  َوْ�ـٌل ِلْألَْعَقـاِب «جد�

ا إال أنـه أطلـق المسـح و  »النَّارِ ِمَن  راد �ـه الغسـل؟ �جتمـع مسـح مجـرد مسـح أمن طرق متعـددة جـد�
ــارِ «علــى ظــاهر القــدم مــع إیــراد الحــدیث مــن جمیــع طرقــه  واللغــة تحتمــل،  »َوْ�ــٌل ِلْألَْعَقــاِب ِمــَن النَّ

 وفیها تفسیر المسح �الغسل؟
هذه الكلمة في تفسیره وعرفنا أنه ُیر�د والذي دعا من نسب هذا القول إلى الطبري محمد بن جر�ر 

من طرقه، وأ�ًضا هنـاك شـخص ُ�قـال لـه:  »َوْ�ٌل ِلْألَْعَقاِب ِمَن النَّارِ «بها الغسل بدلیل إیراد حدیث 
وهــو مــنهم، فاشــتبه اســمه  ،محمــد بــن جر�ــر بــن رســتم الطبــري، قــرر المســح علــى مــذهب الرافضــة

ـر ، التـبس علـى القـراء، و�ـیَّن ذلـك األلوسـي فـي تفسـیره، �اسم اإلمام محمد بن جر�ر الطبـري المفسِّ
واســمه محمــد بــن  ،قــال: محمــد بــن جر�ــر الطبــري الــذي ُ�قــرر المســح مســح القــدم هــو مــن الشــیعة

 وُ�نیته أ�ًضا أبو جعفر مثل الطبري. ،جر�ر بن رستم
لجر؟ منهم مـن قـال: المـراد �قـراءة طیب ماذا عن قراءة ا ""َ�اُب َغْسِل الرِّْجَلْیِن، َوَال َ�ْمَسُح الَقَدَمْینِ 

 الجر إذا �انت ُمغطاة �الُخف.
ومنهم من قال: إن الجر للمجاورة، وهذا وارد في لغة العرب أنها تجر �المجاورة، هذا ُجحـر ضـبٍّ 

 .»َوْ�ٌل ِلْألَْعَقاِب ِمَن النَّارِ «بدلیل  َوَال َ�ْمَسُح َعَلى الَقَدَمْیِن"" خرٍب مجرور �المجاورة.
َثَنا ُموَسى" قال: ن التبـوذ�ي نسـبة إلـى إابـن التبـوذ�ي، موسـى بـن إسـماعیل التبـوذ�ي، وقلنـا: " َحدَّ

 أ�ش؟ 
 طالب:.........

 نعم قوانص الدجاج.
َثَنا َأُبو َعَواَنةَ "  وهو الوضاح الیشكري." َقاَل: َحدَّ
 أبي �شر؟ ما اسمواسمه، " َعْن َأِبي ِ�ْشرٍ "

 طالب...........
 .جعفر ،أبو �شر

 طالب:...........
 عبد هللا انظر في التقر�ب.أ�ا نتأكد �ا أ�ا  أن نر�د

على أنه أعجمـي، و�ذا قلنـا: ماهـٍك علـى  َماَهَك""�فتح الهاء وعدم الصرف " َعْن ُیوُسَف ْبِن َماَهكَ "
 .أنه على وزن اسم الفاعل فُیصرف
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مصـروف، وأصـل الكلمـة  ، بـن سـیاهٍ وهو علم في العر�یة مثـل: عبـد هللا اأحیاًنا �كون االسم أعجمی� 
والكلمـة أعجمیـة؟ قـالوا: ألن اسـتعماله  ،أعجمیة، لماذا ُصِرفت وهو علم على والد عبد هللا وُصِرف

 ولیس �َعَلم، فُصِرف.   ،في األعجمیة وصف
  �عني تأخر." -َصلَّى ُهللا َعَلْیِه َوَسلَّمَ -َقاَل: َتَخلََّف النَِّبيُّ  َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َعْمٍرو"
 "َعنَّا ِفي َسْفَرٍة َساَفْرَناَها، َفَأْدَرَكَنا َوَقْد َأْرَهْقَنا الَعْصرَ "

 طالب:........
 �قول؟ماذا 

 طالب:........
 جعفر بن إ�اس مثل ما قال معروف.

نا علیه، المقصـود �عني ضیَّق علینا أو ضیق" َأْرَهْقَنا الَعْصرُ " وفي روا�ٍة أخرى " َوَقْد َأْرَهْقَنا الَعْصرَ "
 أنها ُضبطت بهذا وهذا.

أُ "  تعرف المتأخر �ستعجل في وضوئه." َفَجَعْلَنا َنَتَوضَّ
ُأ َوَنْمَسُح َعَلى َأْرُجِلَنا"  ألنهم تأخروا في صالة العصر. ؛"َفَجَعْلَنا َنَتَوضَّ
َتْیِن َأْو َثَالًثا » النَّارِ َوْ�ٌل ِلْألَْعَقاِب ِمنَ «" ،علیه الصالة والسالم" َفَناَدى ِ�َأْعَلى َصْوِتهِ "  "َمرَّ

 ."وال �مسح على القدمین" وزاد أبو ذرٍّ  ،�ذا لألكثر "�اب غسل الرجلین" :قوله" �قول الشارح:
 طالب:.........
 عند ابن حجر.
 طالب:.........

الكـالم علـى مـا فـي الشـرح، المفتـرض أن �قـول ابـن حجـر: مادامـت فـي روا�ـة  ،هو فـي الشـرح ،ال
 ُیدخلها في المشروح ما ُ�خرجها عنه. "وال �مسح"ذر أبي 

 طالب:..........
 من الكتاب؟

 طالب:..........
قـال؟ مـادام اعتمـد روا�ـة أبـي ذر المفتـرض أنـه مـاذا انظـر الشـرح، انظـر الشـرح  ..ما �خالف �أنـه

 " ولألكثر �ذا.وال �مسح على القدمین �اب غسل الرجلینبین القوسین، �قول: قوله: "
 امــادام ابــن حجــر اعتمــد روا�ــة أبــي ذر المفتــرض أنــه �جعــل روا�ــة أبــي ذر بــین القوســین؛ ألنهــو 

 المعتمدة عنده، و�شیر إلى ما عداها.
 .بن إسماعیل التبوذ�يوهو ا "حدثني موسى" :قوله"

و �ان في تلك وظاهره أن عبد هللا بن عمرٍ  "سافرناها"زاد في روا�ة �ر�مة  "عنا في سفرة" :قوله
ا إال ولم �قع ذلك لعبد هللا محققً  ،ووقع في روا�ة لمسلم أنها �انت من مكة إلى المدینة ،رةالسف
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 -علیـه الصـالة والسـالم–لكـن مـا رجـع النبـي  ،أما غزوة الفتح فقد �ـان فیهـا ،في حجة الوداع
فـإن هجـرة عبـد  ،و�حتمـل أن تكـون عمـرة القضـیة ،بل مـن الجعرانـة ،فیها إلى المدینة من مكة

 ".با منهو �انت في ذلك الوقت أو قر�ً بن عمرٍ  هللا
 طالب:.........

 نعم �انت من مكة إلى المدینة.
 طالب:.........

 روا�ة مسلم أنها �انت من مكة إلى المدینة.
 طالب:.........

، هل ُ�مكن أن ُ�قال: رجـع مـن المدینـة إلـى مكـة؟ ال، سـافر إلـى مكـة �عني في حجة الوداع؟ ماشٍ 
 مدینة، �عني سفره إلى بلده، ثم رجوعه، ومن بلده ُ�قال له: سفر. رجع إلى الو 
وفـي روا�ـة �ر�مـة  ،�الفاعلیـة �ـذا ألبـي ذر مرفـوعٌ  والعصـرُ  ،�فتح الهـاء والقـاف "أرهقنا" :قوله"

�فـتح القـاف  "أرهقتنـا"و�قوي األول روا�ـة األصـیلي  ،�المفعولیة �إسكان القاف والعصر منصوبٌ 
ــ :بــن �طــالاقــال  ،اإلدراك والغشــیان :ومعنــى اإلرهــاق ،�عــدها مثنــاة ســاكنة روا �ــأن الصــحا�ة أخَّ

�عنـي  ،"صـلوا معـهفیُ  -صـلى هللا علیـه وسـلم-ا أن یلحقهـم النبـي طمًعـ ؛الصالة في أول الوقـت

 فیؤمهم فیها. -علیه الصالة والسالم–أن �أتي النبي  ح رجاءتأخیرهم لصالة العصر 
 .فأدر�هم على ذلك فأنكر علیهم ،ولعجلتهم لم �سبغوه ؛وءفلما ضاق الوقت �ادروا إلى الوض"

ـو�حتمـل أ�ًضـ ؛ما ذ�ره من تأخیرهم قالـه احتمـاالً  :قلت أو  هـرٍ روا لكـونهم علـى طُ ا أن �كونـوا أخَّ
عنـد  �ـالطر�ق تعجـل قـومٌ  حتى إذا �نـا �مـاءٍ "و�دل علیه روا�ة مسلم  ،لرجاء الوصول إلى الماء

 ما معنى هذا الكالم؟  "وضؤوا وهم عجالقرب دخول وقتها فت :العصر أي
 ."قرب دخول وقتها فتوضؤوا وهم عجال :عند العصر أي تعجل قومٌ "

 طالب: .........
روا الصالة.    االستعداد وأخَّ
انتزع منه البخاري أن اإلنكار علیهم �ان �سـبب المسـح ال �سـبب  ،"ونمسح على أرجلنا" :قوله"

وهــذا  ،"ال �مســح علــى القــدمین" :هــذا قــال فــي الترجمــةفل ؛االقتصــار علــى غســل �عــض الرجــل
لـم �مسـها  تلـوح فانتهینـا إلـیهم وأعقـابهم بـیٌض "وفـي أفـراد مسـلم  ،ظاهر الروا�ة المتفق علیها

اآلن المنكر علیهم تر�هم لغسل األعقاب؛ ولذلك نـص علیهـا ولـم یـذ�ر غیرهـا، فهـل أنكـر  ".الماء
عقـاب، ومـن الزم المسـح الـذي �قـول �ـه المبتدعـة تـرك علیهم المسح أو أنكر علیهم ترك غسـل األ

راك.    راك، الكعب عندهم العظم الناتئ على ظهر القدم عند معقد الشِّ  األعقاب؛ ألنه من معقد الشِّ



 
 

 

 
 
 

١
٥ 
 

 

4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹=١٥ 

لكـن الروا�ـة المتفـق  ،حمل اإلنكار على تـرك التعمـیم�ُ و  ،�إجزاء المسح :فتمسك بهذا من �قول"
لــم �مســها " :فیحتمــل أن �كــون معنــى قولــه ،�ــة علیهــا �التأو�ــلحمــل هــذه الروافتُ  ،حعلیهــا أرّجــ

ــ :أي "المــاء �عنــي هــل اآلن اإلنكــار علــیهم؛ ألنهــم مســحوا أو  "ا بــین الــروایتینمــاء الغســل جمًع
 ألنهم تر�وا العقبین؟ 

المنصوص علیه تر�هم العقبین، وهل ُ�مكن أن ُ�قر المسح وُ�نبَّه على العقبین؟ المسح �معناه عند 
 بتدعة ال یتناول العقبین هذا معروف.الم
صــلى هللا علیــه -أن النبــي  -رضــي هللا عنــه-ذلــك روا�ــة مســلم عــن أبــي هر�ــرة  وأصــرح مــن"

 ؛"�المسح لـم یوجـب مسـح العقـب :فمن قال ،اوأ�ًض  ،لم �غسل عقبه فقال ذلك رأى رجالً  -وسلم
 . ن المتعین غسل العقبئ المسح، لكألنه ُ�مكن أن �ستدل مستدل أنه ما أنكر المسح، فُیجز 

لمـا  :وقـال الطحـاوي  ،علیـه والحـدیث حجـةٌ  ،�المسح لـم یوجـب مسـح العقـب :فمن قال ،اوأ�ًض "
 ".أمرهم بتعمیم غسل الرجلین حتى ال یبقى منهما لمعة دل على أن فرضها الغسل

 واألمــر �إحســان ،لحــدیث اللمعــة "لمــا أمــرهم بتعمــیم غســل الــرجلین حتــى ال یبقــى منهمــا لمعــة"
 الوضوء مشهور.

عـم فـالرأس تُ  ،بن المنیر �أن التعمـیم ال �سـتلزم الغسـلابه وتعقَّ  ،على أن فرضها الغسلذلك دل "
ال فــي هــذا أم �عنــي لــو اســتوعب القــدم �المســح یــدخل فــي النهــي " �المســح ولــیس فرضــها الغســل

علــى  الحــدیث؟ علــى ظــاهر الحــدیث مــا یــدخل لــو اســتوعبها، لكــن �ــل مــن �قــول �المســح �قتصــر
  ظاهر القدم. 

دل على أن فرضـها  ،لما أمرهم بتعمیم غسل الرجلین حتى ال یبقى منهما لمعة :وقال الطحاوي "
به ابـن المنیـر �ـأن التعمـیم ال �سـتلزم الغسـل، فـالرأس ُتعـم �المسـح ولـیس فرضـها الغسل، وتعقَّ 

  .الغسل
 فــال یلـزم أن �كـون لكـل رجــلٍ قابـل الجمـع �ــالجمع فاألرجـل موزعـة علـى الرجـال  "أرجلنـا" :قولـه"

ن لكـل إ، لكن هل نقول على هذه القاعـدة: ا�عني مقابلة الجمع �الجمع تقتضي القسمة أفرادً  "أرجل
نفینــا أن �كــون لكــل رجــل أرجــل، واســتدللنا �القاعــدة أن مقابلــة الجمــع �ــالجمع تقتضــي  َرجــٍل ِرجــًال 
 .االقسمة أفرادً 

 طالب:..........
، لكــن الفرد�ــة �حســب الحــال، اقابلــة الجمــع �ــالجمع تقتضــي القســمة أفــرادً هــو مقــرر هــذا أن م ،ال

 ان لما قوِ�ل الجمع �الجمع واقتضت القسمة أفـرادً ین �عض الناس أو هؤالء المخاطبإنحن لو قلنا: 
الواقع یرد، ما فهمنا أو طبقنا من القواعد ما ُنطبق ال ُ�مكن أن تجـري علـى مـا  أن لكل رجٍل رجًال 

   عندنا.   
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لـف فـي معنـاه علـى أقـوال أظهرهـا مـا رواه واختُ  ،ألنه دعاء ؛جاز االبتداء �النكرة »َوْ�لٌ « :قوله"
لـو  :بـن خز�مـةاقـال  ،»في جهنم وادٍ  و�لٌ «ا بن حبان في صحیحه من حدیث أبي سعید مرفوعً ا

الشـیعة تـب الخـالف عـن وأشار بذلك إلـى مـا فـي �ُ  ،د �الناروعِّ ا للفرض لما تُ كان الماسح مؤد�ً 
وقد تواترت األخبار عن  ،] �الخفض٦[المائدة: }َوَأْرُجَلُكمْ {ا �ظاهر قراءة أخذً  ؛أن الواجب المسح

وقـد  ،فـي صـفة وضـوئه أنـه غسـل رجلیـه وهـو المبـین ألمـر هللا -صلى هللا علیه وسـلم-النبي 
مَّ ُثـ« :فـي فضـل الوضـوء بـن خز�مـة وغیـره مطـوالً االـذي رواه ة قال فـي حـدیث عمـرو بـن عبسـ

بــن امــن الصــحا�ة خــالف ذلــك إال عــن علــى و  ولــم یثبــت عــن أحــدٍ  ،»َ�ْغِسـُل َقَدَمْیــِه َ�َمــا َأَمــَرُه للااَُّ 
 .وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك ،وأنس عباسٍ 

علـى غسـل  -صـلى هللا علیـه وسـلم-أجمـع أصـحاب رسـول هللا  :قال عبد الرحمن بن أبي لیلى
�عنـي وجـوده  "أن المسـح منسـوخ بـن حـزمٍ االطحـاوي و وادعـى  ،رواه سعید بن منصـور ،القدمین

في آ�ة الوضوء على قراءة الجر هو ما ُ�فهم من هذا الحدیث، لكنه ُنِسخ بدلیل أنه لم �قل �ه أحـٌد 
 من الصحا�ة، قبل التمكن من الفعل النسخ قبل التمكن من الفعل.

 طالب:.........
 سخ قبل التمكن من الفعل.  ما �منع من الن هوال �منع منه أ�ًضا عقل، ما فی

(أل) للعهـد، �عنـي أعقـاب النـاس �لهـا و�ـٌل  ألن الـالم أو "المرئیـة إذ ذاك :أي »ِلْألَْعَقـاِب « :قوله"
 لها أو الذین فرَّطوا في غسلها واستیعابها؟

�عنــي لــو أن إنســاًنا أخــل  "فــالالم للعهــد و�لتحــق بهــا مــا �شــار�ها فــي ذلــك ،المرئیــة إذ ذاك :أي"
 قیبیه توجه إلیه هذا الكالم. �غسل ع

 "ألصــحاب األعقــاب المقصــر�ن فــي غســلها و�ــلٌ  :معنــاه :قــال البغــوي ، والعقــب مــؤخر القــدم"
ن الــذي ُ�جــازى العقــب أدى الحــدیث الغــرض، لكــن إألصــحابها والعقــب جــزٌء منــه، �عنــي إن قلنــا: 

ــار« ه : اإلزار خلــ-ممــن ال فهــم عنــده-ئــل قا قــد �قــول »َمــا َأْســَفَل ِمــَن اْلَكْعَبــْیِن ِمــَن اِإلزار ِفــي النَّ
َوْ�ــٌل « لكــن إذا قلنــا: ..ي تحــت الكعــب مثــل مــا قــال �عضــهمذالقســم الــ ؟یــروح النــار مــا المشــكلة

 فالعقب جزٌء منه �مكن أن �ختص �ه العذاب. »ِلْألَْعَقاِب ِمَن النَّار
ــلُّ وَ «وقولــه: والمــراد أصــحاب األعقــاب، نحــن نقــول: المــراد صــاحب الثــوب  ــارِ ُ� ــي النَّ  »َضــَالَلٍة ِف

 نقول: صاحب الضاللة، لیس المراد بها الضاللة نفسها.  
هـؤالء  "تعلـیم الجاهـل :وفـي الحـدیث ،ر في غسلهصِّ �العقاب إذا قُ  أراد أن العقب مختٌص  :وقیل"

 .-علیه الصالة والسالم-جهلوا الحكم فعلمهم النبي 
 نادى ورفع صوته. -والسالم علیه الصالة–ألن النبي  ؛"ورفع الصوت �اإلنكار"
�ـرر قولـه:  -علیـه الصـالة والسـالم–ألن النبي  ؛"وتكرار المسألة لتفهم �ما تقدم في �تاب العلم"
 .»َوْ�ٌل ِلْألَْعَقاِب ِمَن النَّار«
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 �هللا أعلم.  
 طالب:.........

 لكونهم على طهر ضامنین أنهم على ُطهر.
 طالب:.........

هروا في أول الوقت، وتأخروا في أداء الصالة في �ونهم على طهـر، هم تط ،أخروا صالة العصر
 لى وقٍت زائد للتطهر والبحث عن الماء.إما �حتاجون 

 طالب:.........
 كلمة عذاب.

 طالب:.........
 جهنم.  أو واٍد فينها �لمة عذاب إومن قالوا: 

  


